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 ,  2021 דצמברב  1, מן המניין, בתאריך  47פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 בית ראשונים, סמטת גזית, גבעתיים

 
 נוכחים חברי מועצה 

 
 מר רן קוניק, ראש העירייה, יו"ר המועצה

 גב' אור לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה 
 הולצמן, חבר מועצהמר אלי 

 עו"ד אביעד מנשה, חבר מועצה
 גב' קארין אינס, חברת מועצה

 מר מושיק גולדשטיין, משנה לראש העירייה, חבר מועצה
 עו"ד יעקב שטרן, חבר מועצה

 מר בני רייך, משנה לראש העירייה, חבר מועצה 
 מר סיון גולדברג, סגן ראש העירייה, חבר מועצה 

 צהמר איתמר אביבי, חבר מוע
 מר אלעד רוזגוביץ, חבר מועצה
 גב' ויוי וולפסון, חברת מועצה

 ד"ר גלית לנדסהוט, חברת מועצה
 גב' אילה שני, חברת מועצה 

 
 

 :ונעדר
 

 גב' טלי ארגמן, מ"מ וסגנית ראש העירייה, חברת מועצה
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה

 קפלן, חבר מועצה -מר רונאן אפנר 
 
 
 
 
 
 

 נוכחים 
 

 עו"ד יורם פומרנץ, מנכ"ל העירייה 
 עו"ד רנית בראון, יועצת משפטית
 מר שלומי שפירא, גזבר העירייה 

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה 
 עו"ד רו"ח איילת חיים, עוזרת מנכ"ל 

 מר מאור יבלושניק, סמנכ"ל תכנון ותפעול
 מר חיים רוזנבאום, חשב אגף שפ"ע

 עו"ד דן שווץ 
 לבעו"ד מוטי בר 

 
 

 
 
 
 
 



 סדר היום
 

הצעה לסדר מאת חברת המועצה איילה שני, בנושא תכנית עבודה של מנהל חינוך, נוער  .1
 וצעירים.

 
 ועצת העיר, פה אחד ה תוצג בועדת חינוך ובמ תכנית העבוד     החלטההצעת 

 )יעקב שטרן נעדר מההצבעה(    
    

 
העירייה, כמחזיק תיק החינוך, במקום פרופ'  אישור המועצה למינוי מר רן קוניק, ראש  .2

 . יזהר אופלטקה
 

 רן קוניק, אור לי ניב, אביעד מנשה,    בעד  11  הצבעה
 אלי הולצמן, קארין אינס, אלעד רוזגוביץ,

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך,  
 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן.

 
 לנדסהוט, אילה שני. ויוי וולפסון, גלית   נמנעים  3   

 
 אושר מינוי מר רן קוניק, ראש העירייה, כמחזיק תיק החינוך,   החלטה 

 במקום פרופ' יזהר אופלטקה, ברוב קולות.  
 
 

 ישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה חדד, סייעת משלבת בביה"ס גורדון.א .3
 

 פה אחד.   הצבעה
 

 אושרה הארכת שירות לגב' לאה חדד, סייעת משלבת    החלטה 
 בביה"ס גורדון, פה אחד. 

 
 
 

 . אישור המועצה לעדכון תקנון עמותת קהילתיים .4
 

 רן קוניק, אור לי ניב, אביעד מנשה,    בעד  11  הצבעה
 אלי הולצמן, קארין אינס, אלעד רוזגוביץ,

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך,  
 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן.

 
 ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, אילה שני.  נמנעים  3   

 
 עדכון תקנון עמותת קהילתיים אושר ברוב קולות.   החלטה 

 
  

 .2021 –אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים )מודעות ושלטים(, תשפ"א  .5
 

 רן קוניק, אור לי ניב, אביעד מנשה,    בעד  12  הצבעה
 קארין אינס, אלי הולצמן, אלעד רוזגוביץ,  

 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן, סיון גולדברג, 
 איתמר אביבי, גלית לנדסהוט, אילה שני. 

 
 ויוי וולפסון   נמנע  1   

 
 בני רייך.     נעדר  1   

 
 , 2021- אושר חוק עזר לגבעתיים )מודעות ושילוט(, תשפ"א  החלטה 

 ברוב קולות.   
 
 



 
 

 מיליון ₪ לצרכי עבודות פיתוח. 25אישור המועצה לקבלת הלוואה על סך  .6
 

 רן קוניק, אור לי ניב, אביעד מנשה,   בעד  10  הצבעה
 קארין אינס, אלי הולצמן, אלעד רוזגוביץ,    
 גולדשטיין, יעקב שטרן, סיון גולדברג, מושיק     
 איתמר אביבי.     

 
 ויוי וולפסון, אילה שני.   נמנע  2  

 
  הוט, בני רייך סגלית לנד  נעדרו  2  

 
 
 

 אישור תב"רים. .7
 

 פה אחד.    הצבעה   - 1סעיף 
   
 בני רייך.  נעדר  1    

 
 התב"ר אושר פה אחד.     החלטה  

 
 

 רן קוניק, אור לי ניב,    בעד  10  הצבעה -  2סעיף 
 אביעד מנשה, קארין אינס 

 אלי הולצמן, אלעד רוזגוביץ, 
 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן,

 סיון גולדברג, איתמר אביבי. 
 

 ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט,    נמנע  3     
 אילה שני.        

     
 בני רייך.   נעדר  1    

 
 התב"ר אושר ברוב קולות.   החלטה   

 
 
 

 פה אחד.   הצבעה   - 3סעיף 
 

 בני רייך   נעדר   
   

 התב"ר אושר פה אחד.   החלטה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוד -שולי ברוך בר        ר ן  ק ו נ י ק 
 מרכזת ישיבות מועצה      ראש עיריית גבעתיים

 
 


